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Hoi~ doe rk Ormnogje m de loop rende ocherd.
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Goedemorgen ~ogen wij hierover een apree khln voor MP vanmiddag? Groet~
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ARN HE)f (ANP) — De top ten Rgkstmterstaat ba eg 'erdombeen gednkt'at een balfna)oen ton agal kon umden gestort m nsnsaplas Olm de Maas ia Gelderlsad Da gebeurde tegen het mtdrukkelika
alh»s tan de turautunordebfke ambtenaren Dat n»ldt Zeoglh op basis tan asen» e nails en docua»rren 4» bet m beat 1»eg ent» gesprekken lh. bet ouderzoeksprograrmn beek getoerd n»t bmauen
bsu»n en rond Rilltsuuterstaar
Volgeas Ze»bb blgkt ux de dom»»men dat de Imyaanogt~ anbteosren door de top run Rgksuatersmat lr»»gele keren 'onder druk* n)n ge»t om bet a6al dat eerder uas rdgdreurd, tegen de
retpb m toch goed te keuren Het agal aaarom bet gaat beet gramd»t.
Grarmbet kont ng bs bet bette ken lan grau»t en nudsteen Anhtensren san Rsksuuterstaat Ztal-Nederland muden lsm zorgen hebben g»» otm de eibeten op 1»t rnl»u fan bet storten tzn granubet Er
muden toxische stogbn kots»n lnmtaan Ook toont»bg miieuogki r tanpam» GlataafB»zen ld uste zgn nxt»n tetgs»tm Zeahla 'D» pbs staat m open lmbmdmg n»t de Maas. En ab er
tertumesatpnde stol&n m zitren gaat bet z»h door brt hele uuterslateem tersprekbn"
Ia een re act» stelt Rgkmtatereteat dat gr»»bet ouder tuoruuarden goed en tubg te gebruken is. 'I im aan alle eises mt l»t Beslua bod»d»sult»t en de Wafatum is t uIdaau In bet getal lao bet proleet
(hm de blaas n dat het getzd" Rgksuaterstaat erkma trui dat bet proces fanhet toestaan fan bet santen tau 1»t grauul»t '~end, ttug»ht beter had gehad".
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